Rautainen matka Norbergiin
Engelsberg

Sofia nauttii. Nya Serveringen valmistaa
itse kaikki ruokansa leivästä lähtien.

Osta tai jätä

Taas yksi Pandemin rajoituksista poistettiin. Nyt
uskalsimme matkustaa peräti Västmanlandin
pohjoisosiin. Kun itse olemme välttänyt lyheitä
hajurakoja, niin ihmetytty taas ihmisten
välinpitämättömyys tartuntaa kohtaan. Elsan
kahvilassa joutuin huomauttamaan asiasta, mutta
toisaalta asianomaiset siirtyivät kiltisti.
Me siis annoimme auton huristaa ohi Surahammarin,
Ramnäsin ja Virsbon. Engelsbergissä jäimme
lounastauolle vanhaan tuttuun paikkaan.
Nya Serveringen. Ihmeen paljon oli syöjiä, joista
ainakin puolet turisteja. Hyvät näköalat Åmenningen
yli, koska ravintolarakennus on rinteessä. Kun kiipeää
rappuja toiseen kerrokseen, niin onkin maan tasalla.
Tälläkin kylällä on yöpymispaikka muutamalle
hengelle. Venekyydillä pääsee Oljeön museoon. Siellä
kerrotaan miten öljyä valmistettiin ajat sitten.

Taidetta
Skulpturparken Ängelsberg
oli seuraava tutkimisen kohde. Siellä voi kävellä
pienen polkulenkin, jonka varrella on
monenlaista taidetta. Tekeleitä on
toistakymmentä erilaissta materiaaleista.
Tuolla pienellä lautalla on sikoja ja lampaita
kellumassa.

Engelsbergs bruk
lasketaan Maailman parhaaksi teollisuusmuistoksi ja on vuodesta 1993 UNESCO:n listalla.
Siellä on tehty rautaa 1600-luvulta 1900-luvulle asti.
Tänne täytyy tilata aika, jos aikoo saada oppaan mukaan ja ovet auki.

Kia kiidätti meitä vähän itään läpi maailman kuuluisan
paloalueen. Hälleskogsbrännan.
Siitä vain vähän matkaa pohjoiseen ja olimmekin jo
Högfors brukissa. Tämä raudanvalmistuspaikka lopetti
toiminnan 1953 ja se luetaan Ruotsin nuorimmaksi
raudanvalmistus muistoiksi.

Sofia ja Elsan herkut
Norberg odotti meitä kaikkine ihmeineen, kuten Elsa Anderssons konditori. Sinne
tunkeuduimmekin nauttimaan kuuluisan paikan tarjoilusta. Lounas olikin jo ehtinyt vatsahappojen
käsittelyyn, joten vapaata tilaa löytyi.

Nya Lapphyttan
Nya Lapphyttan on kopia keskiajalla käytössä
olleesta Masungnista, joka kaivettiin esiin 1980.
Pihapiiri on täydellinen pieni Bergmansby.

Värdshuset Engelbrekt
Vielä pieni kaupunkikierros ennen majoittumista.
Norberg on pieni, mutta kirkko on vanhanajan mallinen
ja kokoa riittää koko seurakunnalle. Suurin osa
rakeenuksista on vanhoja tai vanhaan malliin
rakennettuja. Falunin punaista näkee joka räystään alla.
Antiikia myydään turisteille, mutta silti roihnaa riittä
ihailtavaksikin.
Mutta tämä tältä päivältä, nyt mennään siisteytymään ja
iltapuvut päälle. Huomenna jatketaan kylän pohjoisosien
kaluamista.

Engelbrektpannu

Eturuokana tuoretta Sparrista

Engelbrektpannu, sisäfilé juureksilla

Tämä reissu muodostui historialliseksi. Bergslaget alkoi valmistaa rautaa 1300-luvulla. Kallioista
rikottiin kivimurikoita kuumentamalla lähimetsien puilla. Sitten naiset ja lapset hakkasivat kivet
pienemmiksi, jonka jälkeen murskeet kuskatiin maasungniin. Uunissa oli lämpöä 1300 astetta ja
rauta suli kivistä valuen alas. Rauta rahdattiin satamaan vesiteitse tai hevosilla. Malmia myytiin
ulkomaille ja takaisin saatiin viljaa sekä muita tarvisaineita.
Vuosisatojen kuluessa koko bergslaget autioitui, kun puut hakattiin kallion rikkomiseen ja puuhiilen
valmistukseen.
Viljelykset ja asutus sai siirtyä uusiin maastoihin. 1900-luvulla alkoi metallin tuotanto
automatisoitua ja hinnat meni alas. Bergslagetista tuli museoalue, jossa me tänään kiertelemme
ihmettelemässä historian kulkua.
Norberg oli yksi suurimmista kaivoskeskuksista. Täällä oli tärkeä majatalo kulkureitin varrella.
Engelbrekt majoitti ja syötti ohikulkijat, sekä vaihtoi väsyneet hevoset virkeisiin.
Täten kasvoi Norbergin yhteiskunta. Nyt siellä on joka mutkassa, vaaralla ja notkossa jokin
nähtävyys vanhoilta ajoilta saamassa turistin pysähtymään. Luultavasti, kun ihminen tulee vanhaksi,
haluaa tietää ajasta ennen omaa aikaa.
Meidän kahden päivän reissu virkisti vanhaa muistia, vaikka WOC 2004 aikana kiersinkin
Norbergin ja ainakin Västervålan alueen jokaisen kiven ja kannon ympäri moneen kertaan.

Uusi päivä koittaa aurinkoisena

Kärrhyttan
löytyi Engelbrekthiihdon lähtöjärven takaa.
Kaikki paikat ovat suurella alueella ja me
tyydyimmekin malmivaunujen kuvaukseen.

Klackberget
Tämän kuuluisan hiihtokeskuksen takaa löytyy
monet kaivoskuilut sopivalla kävelyetäisyydellä.
Täällä saa selvän kuvan siitä, miten kalliosta
louhittiin leipää perheen elannoksi.
Toivo i Klackbergin kaivoksessa

Fagersta

Kiitos ja terveiset Bergslagetista
Toivo & Sofia

